華夏科技大學學生申訴評議處理辦法
Cách giải quyết sinh viên khuyến nại của trường Hoa Hạ
93.08.05 93 學年度第 1 學期校務會議訂定
95.06.26 94 學年度第 2 學期第 4 次校務會議修訂
95.08.04 95 學年度第 1 學期奉教育部函示修訂
100.01.13 99 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修訂
100.06.30 99 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修訂
100.12.22 100 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修訂

第

一

條 華夏科技大學(以下簡稱本校)為保障學生學習、生活與受教權利，增進校園和
諧，特依據大學法第三十三條第四項、司法院大法官釋字第六八四號
解釋、教育部「大學及專科學校學生申訴案處理原則」暨本校組織規程
第十條之規定，訂定本校「學生申訴評議處理辦法」(以下簡稱本辦法)。
Trường Hoa Hạ để bảo vệ việc học tập của sinh viên、sinh hoạt và quyền
lợi,dựa vào điều lệ 22 của mục thứ 4、luật pháp và bộ giáo dục với các
trường cao đẳng đại học,nhà trường đưa ra「Cách giải quyết sinh viên
khuyến nại」.

第

二

條 凡本校學生、學生會及其他相關學生自治組織（以下簡稱申訴人），對於本校之
懲處、其他措施或決議，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依
本辦法之規定提出申訴。Với sinh viên của trường học、hội sinh viên và
những sinh viên khác(gọi tắt là người khuyến nại),tùy theo mức độ khuyến
cáo để giải quyết sự việc.
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三

前項所稱學生，係指本校對其為懲處、其他措施或決議時，具有學籍者。
條 本校設學生申訴評議委員會(以下簡稱申評會)，處理學生申訴案件。其設置辦法
另訂之。Sinh viên của nhà trường trong hội khuyến nại (gọi tắt hội bình giải),giải
quyết những vụ việc về khuyến nại.
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四

條 申訴的提出及注意事項：Những việc cần chú ý trong khi khuyến nại:
一、申訴人於收到本校之懲處、其他措施或決議後，如有不服，應於次日起十
五日內，以申訴書提列具體事實，並檢附相關資料向本校申評會提出申
訴;申訴人因天災或其他不應歸責於己之事由，致遲誤前述申訴期間者，
於其原因消滅後十日內，得以書面敘明理由，向本校申評會申請受理評
議。但遲誤申訴期間已逾一年者，不得為之。Nếu không chấp nhận với
những gì nhà trường đưa ra thìtrong vòng 15 ngày phải đưa ra những lý do
cụ thể để chứng minh những gì mình đưa ra là đúng,nếu không đủ các yếu
tố đó sẽ bị hủy khuyến nại,các giấy tờ đó sẽ được lưu giữ trong vòng 1 năm
gần đó.
二、申訴人向本校提出申訴，同一案件以一次為限。申訴案件之提出，應由申
訴人具結，以示負責。Nếu người khuyến cáo đề ra khuyến nại với
nhà trường ,đồng ý an kiện trong vòng 1 năm.đưa ra khuyến cáo phải có
giấy tờ thiết thực,người phụ trách.
三、申訴提出後，於申訴評議決定書送達前，申訴人得撤回申訴。Sau khi đưa
ra khuyến nại， trước lúc giấy quyết định đưa ra quyết định không được rút lại
khuyến cáo.
四、（一）申訴案提出後，申訴人就申訴案件或其牽連之事項提出訴願或訴訟
者，應即以書面通知本校學生申訴窗口，由其轉知申評會。Sau khi
khuyến nại ,người khuyến nại phải thông qua giấy thông báo cửa
khẩu của sinh viên nhà trường để khuyến nại.
（二）申評會依前目通知或依職權知其情事後，應停止評議，並通知申訴
人；俟停止評議原因消滅後，經申訴人書面請求，應繼續評議， 並
以書面通知申述人。申訴案件全部或一部之評議決定，以訴願或訴
訟之法律關係是否成立為據者，申評會於訴願或訴訟程序終結前，
應停止評議，並以書面通知申訴人；於停止原因消滅後， 應繼續評
議，並以書面通知申訴人。Sau khi cuộc họp thẩm định biết về tình
huống theo thông báo trước,sẽ dừng việc thẩm định và thông báo cho
người khiếu nại, sau khi lý do chấm dứt đánh giá bị loại bỏ, người
khiếu nại sẽ tiếp tục bình luận và thông báo bằng văn bản cho người
khiếu nại. Quyết định thẩm định của tất cả hoặc một phần của vụ kiện
kháng cáo sẽ dựa trên việc mối quan hệ pháp lý của đơn khởi kiện
hoặc vụ kiện được thiết lập. Cuộc họp thẩm định sẽ dừng việc thẩm
định trước khi kết thúc đơn khởi kiện hoặc tố tụng và thông báo cho
người khiếu nại bằng văn bản; Nên tiếp tục được xem xét và thông
báo cho người khiếu nại bằng văn bản.
（三）惟退學、開除學籍或類此處分之申訴案件，不適用前兩目規定。
Thông chỉ rút khỏi trường, bị đuổi khỏi trường hoặc phạt khiếu nại ở đây,không
áp dụng cho hai mục đầu tiên
五、（一）申訴人於申訴書外，應同時繕具申訴書副本送原為懲處、措
施或決議之單位。該原單位應自收到申訴書副本之次日起七日內附具
對申訴之答復及相關文件，送予申評會。但該原單位認為申訴有理
由者，得自行撤銷或變更原懲處、措施或決議，並知會申評會。
Người khiếu nại, ngoài đơn khởi kiện, đồng thời tiếp tục gửi một bản
sao đơn kháng cáo đến đơn vị đã bị trừng phạt ban đầu, các biện
pháp hoặc nghị quyết. Đơn vị ban đầu sẽ đính kèm thư trả lời kháng
cáo và các tài liệu liên quan trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhận
được bản sao kháng cáo, và gửi cho cuộc họp thẩm định. Tuy nhiên,
nếu đơn vị ban đầu tin rằng kháng cáo là hợp lý, họ có thể hủy bỏ
hoặc thay đổi hình phạt, biện pháp hoặc nghị quyết ban đầu và thông
báo cho cuộc họp thẩm định.

（二）原為懲處、措施或決議之單位逾越前目之期間而不提出答復及相
關文件者，申評會得逕為決定。Nghị quyết ban đầu là trừng phạt đơn
vị giải quyết và không trả lời và những tài liệu liên quan.
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五

條

申訴案件之處理原則：cách giải quyết những vụ việc khuyến nại
一、申評會認為申訴書不合規定，而其情形可補正者，應通知申訴人於七
日內補正。其補正期間應自評議期間內扣除。Cuộc họp thẩm định
cho rằng khiếu nại không tuân thủ và các trường hợp có thể được
sửa chữa. Người khiếu nại cần được thông báo để sửa chữa trong
vòng bảy ngày. Thời gian điều chỉnh sẽ được khấu trừ từ thời gian
xem xét.
二、申訴案件有調查或實地瞭解之必要時，得經申評會決議，成立三至五
人之「調查小組」，就申訴案件或其牽連事項，約談申訴人、原為懲
處、措施或決議之單位代表或其他關係人；並於一週內作成調查報告提
交申評會審議。nếu vụ kiện khiếu nại được điều tra hoặc cần thiết để hiểu
tại chỗ, "nhóm điều tra" với nghị quyết từ ba đến năm người có thể được
thành lập bởi cuộc họp thẩm định để phỏng vấn người khiếu nại về vụ kiện
kháng cáo hoặc các vấn đề liên quan, ban đầu là hình phạt, biện pháp
hoặc giải quyết. Đại diện đơn vị hoặc các bên liên quan khác và nộp báo
cáo điều tra trong vòng một tuần tới cuộc họp thẩm định để xem xét.
三、申評會應於本校收到學生申訴書之次日起三十日內，完成評議；必要
時得予延長，並通知申訴人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。
但涉及退學、開除學籍或類此處分之申訴案件不得延長。Cuộc họp
thẩm định sẽ hoàn thành việc thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ
ngày nhà trường nhận được kháng cáo của học sinh, nếu cần thiết,
sẽ được gia hạn và người khiếu nại sẽ được thông báo. Việc gia
hạn được giới hạn một lần, dài nhất không quá 2 tháng ,nhưng
trường hợp bị đuổi học hoặc bị phân loại sẽ không được gia hạn.
四、評議決定應有申評會委員總人數二分之一以上出席，出席人數三分之
二以上表決同意始為通過。quyết định thảo luận phải chiếm 1/2
trong tổng số thành viên của cuộc họp thẩm định. Số người tham
gia chiếm 3/2 mới được thông qua.
五、申訴案件之評議以不公開為原則，並得通知申訴人、原單位之代表及
關係人到場說明或陳述意見。Việc thẩm định vụ kiện kháng cáo dựa
trên nguyên tắc không công khai, người đại diện và người có liên
quan của đơn vị ban đầu của nguyên đơn có thể được thông báo
để trình bày hoặc nêu ý kiến.
六、申評會之評議、表決及委員個別意見，應予保密。Việc thẩm định cuộc
họp thẩm định, bỏ phiếu và ý kiến cá nhân của các thành viên sẽ được giữ
bí mật.
七、申評會所做之評議決定書，應包括主文、事實、理由等內容。不受理
之申訴案件亦應做成評議決定書，其內容得不記載事實。
評議決定書應附記不服評議決定之救濟方法。Quyết định của cuộc họp
thẩm định sẽ bao gồm văn bản chính, sự kiện và lý do. Khiếu nại
không được chấp nhận cũng sẽ được đưa ra quyết định, nhưng nội
dung sẽ không được ghi lại..Thư quyết định sẽ được kèm theo một
biện pháp khắc phục sự không hài lòng với quyết định.
八、評議決定書陳校長核定時，應知會原為懲處、措施或決議之單位。
Sau khi hiệu trưởng Trần đua ra thông báo,sẽ được thông báo về
hình phạt, biện pháp hoặc nghị quyết ban đầu.
九、原為懲處、措施或決議之單位如認為有牴觸法令或事實上窒礙難行
者，應於五日內以書面敘明具體事實及理由陳報校長，並副知申評
會。校長如認為有理由者，得移請申評會再議，並以一次為限。Nếu
đơn vị ban đầu trừng phạt các biện pháp, biện pháp hoặc nghị quyết
cho rằng có mâu thuẫn hoặc từ chối thực tế, họ sẽ báo cáo hiệu trưởng
và lý do trong một tuyên bố bằng văn bản cho hiệu trưởng trong vòng

năm ngày.Nếu hiệu trưởng cho rằng lý do đó là hợp lệ, thầy có thể
chuyển nó đến Ủy ban Thẩm định để xem xét lại và giới hạn nó một
lần.
十、評議決定書經校長核定後，應送達申訴人，本校原為懲處、措施或決
議之單位應依評議決定執行。Sau khi quyết định của bản án được
hiệu trưởng phê chuẩn, sẽ được gửi cho người khiếu nại. Đơn vị
ban đầu là biện pháp trừng phạt hoặc giải quyết của trường sẽ
quyết định thi hành theo đánh giá.
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六

條

第

七

條

退學、開除學籍或類此處分之申訴案件，於申評會評議決定確定前，本校得依
職權或依學生書面之申請，使其繼續在本校肄業。
本校收到前項學生提出之申請後，應徵詢申訴案件處理單位之意見，並衡酌
該生生活、學習狀況，於七日內以書面回覆，並載明學籍相關之權利與義務。依
前二項規定在本校肄業之學生，其修課、成績考核、獎懲得比照在校生處理，但本
校不得授予畢業證書。Bị đuổi học, trục xuất khỏi trường hoặc lớp khiếu nại ở đây, trước
khi quyết định đánh giá.Khi nhận được đơn của học sinh ,nhà trường sẽ tham khảo ý kiến
của đơn vị xử lý vụ kiện, và xem xét tình trạng học tập và tình trạng của học sinh, và trả lời
bằng văn bản trong vòng 7ngày, nêu rõ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tình trạng của
học sinh. Học sinh chọn học tại trường theo hai quy định trước đó, các khóa học của họ,
đánh giá hiệu suất, giải thưởng được đối xử theo các sinh viên, nhưng trường không được
cấp bằng tốt nghiệp.
退學、開除學籍或類此處分之申訴案件，經評議確定維持原處分者，依下列規
定辦理：Bị đuổi học, trục xuất khỏi trường hoặc lớp khiếu nại ở đây, sau khi xem
xét quyết định duy trìquyết định ban đầu, theo các quy định sau:
一、修業證明書所載修業截止日期，以原處分日期為準。
Thời hạn hoàn thành khóa học bao gồm trong giấy
chứng nhận hoàn thành sẽ dựa trên ngày xử lý ban
đầu.
二、申訴期間所修習科目學分，得發給學分證明書。
Phát học phần cho các đối tượng khóa học được yêu
cầu phải được cấp trong thời gian khiếu nại.
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八

條

三、役男「離校學生緩征原因消滅名冊」，於申訴結果確定後三十日內冊報。
Sinh viên nam "danh sách sinh viên dời khỏi trường học do nguyên nhân ", được
công bố trong vòng 30 ngày sau khi có kết quả
.四、退費基準依「專科以上學校向學生收取費用辦法」第八條及「專科以上
學校學雜費收取辦法」第十五條之規定辦理。việc hoàn trả tiền phí căn
cứ được xử lý theo Điều 8 của các biện pháp thu phí của sinh viên
trong các trường đại học và Điều 15 của Phương thức để thu học phí
và lệ phí cho các trường học. .
申訴人就本校所為之行政處分，經向本校提出申訴而不服本校決定者，得自
評議決定書送達之次日起三十日內，繕具訴願書，檢附本校評議決定書，經本
校向教育部提起訴願。
本校收到前項訴願書，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，陳報教育
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九

條

第

十

條

第 十一 條

第 十二 條

第 十三 條

第 十四 條

部。
申訴人不服本校所為之行政處分，未經本校申訴程序救濟，逕向教育部提出
訴願者，教育部應將該訴願案移由本校依照本辦法處理。
申訴人就本校所為行政處分以外之懲處、其他措施或決議，經向本校提出申
訴而不服本校決定，得按其性質依法提起訴訟，請求救濟。Người khiếu nại
đã nhận được các biện pháp xử phạt hành chính do trường áp đặt và
gửi đơn khiếu nại đến trường và từ chối chấp nhận quyết định của
trường. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đánh giá, sau khi có thư kháng
cáo, nhà trường sẽ xem xét và nhà trường sẽ đề xuất một điều ước mới
cho Bộ Giáo dục. Sau khi nhận được đơn kiến nghị trước đó, trường sẽ
đính kèm một tuyên bố bảo vệ càng sớm càng tốt và nộp các tài liệu
quan hệ cần thiết cho giáo dục.
訴願決定或行政訴訟判決撤銷本校原退學、開除學籍或類此處分者，其因特
殊事故無法及時復學時，本校應輔導其復學；對已入營無法復學之役男，本校
應保留其學籍，俟其退伍後，輔導優先復學；復學前之離校期間並得補辦休
學。
Trong thời gian vô tội của vấn đề, 4 nhạc cụ nên được hướng dẫn bởi triển lãm, và
những học sinh đã được cung điện bổ sung sẽ được giữ lại. Sau khi thoái vị Hou
Hou, trường cấp hai sẽ trở lại trường trước khi cải tạo. Hiểu rồi t. Bạn Trong trường
hợp khiếu nại liên quan đến buôn lậu của học sinh, thông tin cơ bản của người khiếu
nại sẽ được giữ bímật và sẽ được gửi nếu cần thiết. Để được tư vấn và chuyển
nhượng khiêm tốn. . Người khiếu nại có thể bị trừng phạt theo các quy định có liên
quan nếu anh ta bị phát hiện là không đúng sự thật hoặc hỏi người khác.
凡涉及學生隱私之申訴案件，申訴人之基本資料應予保密，必要時並應提
供適度的輔導轉介。Đối với các khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư
của sinh viên, thông tin cơ bản của người khiếu nại cần được giữ bí
mật và cần được cung cấp các thông tin phù hợp khi cần thiết.
申訴人經查有不實或誹謗他人之情事者，得依相關規定予以懲處。Người
khiếu nại sẽ bị trừng phạt theo quy định nếu khuyến nại không phải sự
thật hoặc có liên quan đến người khác.
學生申訴制度應列入學生手冊，廣為宣導，使學生了解申訴制度之功能。
學生申訴制度屬學生權益救濟性質，應以學生個人權益受損為前提，未涉
及學生個人權益受損所表示之意見，不適用本辦法之規定。Hệ thống
khiếu nại của sinh viên nên được đưa vào sổ tay sinh viên và được
công bố rộng rãi để sinh viên hiểu biết về chức năng của hệ thống khiếu
nại. dựa vào đó hệ thống khiếu nại của học sinh là quyền và lợi ích của
học sinh, và phải dựa trên tiền đề rằng quyền cá nhân của học sinh bị
suy giảm.Các ý kiến thể hiện trong các Biện pháp này không được áp
dụng cho các ý kiến thể hiện bởi quyền và lợi ích cá nhân của học sinh.
學生因校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件提起申訴，其屬性別平等教育法
第二十八條第二項申請調查之性質者，依性別平等教育法相關規定處理。
Học sinh vì bị khiếu nại về tấn công tình dục, quấy rối tình dục hoặc
bắt nạt tình dục trong trường,tuân theo bình đẳng giáo dục,điều 28 mục
có đăng ký điều tra về giới tính,dựa vào bình đẳng giáo dục biện pháp
liên quan giải quyết.
本辦法經校務會議通過，並報教育部核定後公布實施，修正時亦同。Các
biện pháp này đã được phê duyệt bởi cuộc họp của trường và báo cáo Bộ
Giáo dục phê duyệt và thực hiện sửa đổi.

